Zapraszamy do poznania Puszczy Rominckiej.
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www.atrakcje.goldap.info

Najlepszym środkiem transportu będzie rower, zaś
najlepszą metodą zwiedzania jazda, oznaczonym kolorem
czerwonym, szlakiem „Śladami rominckiego jelenia”. Ten szlak
prowadzi spod gołdapskich tężni (1) fragmentem Green Velo do
miejscowości Jurkiszki, przez całą polską część Puszczy
Rominckiej do miejscowości Żytkiejmy i z powrotem do Gołdapi.
Na jego trasie, oprócz delektowania się pięknem polskiej tajgi,
warto zobaczyć głaz upamiętniający Fritza Skowronnka (2),
postawiony pod rozłożystym dębem na terenie nieistniejącej
osady Szyliny, aleję dębową (3) ciągnącą się przez ponad 2 km,
pałac w Galwieciach z drugiej połowy XIX wieku (4), rezerwat
„Mechacz Wielki”, rezerwat „Boczki”, obelisk Dora (5) specyficzny
kamień poświęcony córeczce leśniczego, głaz Wilhelma “2000”
(6), głaz Wilhelma „Mały” (7), rzekę Błędziankę (8), obelisk
upamiętniający nadleśniczego C.S.W. Reiffa (9) Głaz Wilhelma II “Pod dębami” (10), obelisk upamiętniający nadleśniczego Josepha
Speck von Sternburga przy Żytkiejmskiej Strudze (11), siedzibę
PKPR w Żytkiejmach, Głaz Wilhelma II - “W błocie” (12), mosty w
Stańczykach (13), malowniczą aleję 229 jarząbów szwedzkich
(14), wieżę widokową w Będziszewie (15), wiadukt (16) i mosty
nad rzeką Bludzią (17) w Kiepojciach, plażę nad jeziorem Przerośl
(18), pałac w Zawiszynie, mosty w Botkunach nad rzeką Jarką
(19). Na trasie spotkamy też kilka ścieżek edukacyjnych Parku
Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Szlak w kilku miejscach
spotyka się z rowerowym szlakami - Green Velo, „Pierścieniem
rowerowym Suwalszczyzny“, „Podlaskim szlakiem bocianim” oraz
pieszymi szlakami: niebieskim, zielonym, czerwonym i żółtym,
które również mogą być wykorzystane jako szlaki rowerowe.
Dzięki temu trasę można dopasować do swoich potrzeb i
możliwości. Wracając ze szlaku zatrzymajmy się w pijalni wód (20)
na promenadzie zdrojowej, aby na koniec przejazdu zgasić
pragnienie wodą mineralną, która czerpana jest z otworów kredy
górnej z głębokości 426,0 m.
UWAGA: Większa cześć szlaku przebiega przez Puszczę
Romincką - na trasie rzadko spotkamy sklepy i obiekty gastronomiczne, warto więc się zaopatrzyć w napoje i wyżywienie przed
wyjazdem z miasta.
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www.uzdrowiskogoldap.pl

Dystans: 85 km
Trudność: średni
Typ: Pieszy lub rowerowy
Miejsce Startu: Promenada Zdrojowa - Jurkiszki
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Na przejażdzkę szlakiem
zaprasza Rowerowa Gołdap.

/rowerowagoldap

Gołdap

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
tel. / fax: 876 152 090
e-mail: poczta@frrg.pl
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Gołdap - Gusiew
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Bludzie Małe
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Rostek

ścieżki piesze
walking path
wanderwege
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Makarewicz 2018

ścieżka edukacyjna

kamień pamiątkowy, głaz Wilhelma II, głaz narzutowy

stacja benzynowa, parking, sklep

plac zabaw, kompielisko

educational path
spur

gas station, parking, shop
tankstelle, parkplatz, geschäft

memorial boulder, Wilhelm II stone, erratic boulder
denkmal boulder, Wilhelm II stein, felsbrocken
playground, watering place
spielplatz, tränke

ŚLADAMI
ROMINCKIEGO
JELENIA

